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دﺳﻤﺒﺮ2020 ،
پيارے دوﺳت:
ﺳال  2020ميں ہم کس قدر شيطانی پيچيده صورتحال ﺳے گزر چکے ہيں! صدر کو قصوروار ٹهہﺮايا گيا! کﺮونا وائﺮس نے حﻤلہ کيا!
ہﻤارے بے شﻤار جنگﻼت کو وحشی آگ نے تﺒاه کﺮ ڈاﻻ! لوگوں نے کيﻤونِسٹوں کی پيﺮوی کی اور ديوانے ہو گئے ،ہﻤارے شہﺮوں کو جﻼ رہے ہيں!
ميں خود بهی تﺒليغ کے ليے اب مذيد اور کهڑا نہيں ره پاتا! ’’بعض لوگ ايﻤان ﺳے ُمنہ موڑ کﺮ ]چهوڑ گئے[ گﻤﺮاه کﺮنے والی روحوں اور شيطانی
تعليﻤات کی طﺮف متوجہ ہو گئے؛ يہ باتيں جهوتے آدميوں کی رياکاری کا باﻋﺚ ہوں گی جن کا دِل گﺮم لوہے ﺳے دغا گيا ہے‘‘ ) 1تيﻤوتاؤس،1:4
 !( 2يہاں تک کہ پوپ نے بهی ہم جنس پﺮﺳت يونينز کی توثيق کی! يوں لگتا ہے جيسے ﺳاری کی ﺳاری د ُنيا پهٹ پڑنے کو تيار بيٹهی ہے؛ يسوع نے
کہا،
’’اور ﺳورج چاند ﺳتاروں ميں نشان ظاہﺮ ہوں گے اور زمين پﺮ قوموں کو اذيت پہنچے گی کيونکہ ﺳﻤندر اور اُس کی
لہﺮوں کا زور و شور اُنہيں خوفزده کﺮ دے گا۔ ڈر کے مارے اور آنے والی مصيﺒتوں کا انتظار کﺮتے کﺮتے اُن کے
ہوش و حواس باقی نہ رہيں گے ،اِس ليے کہ آﺳﻤان کی قوتيں ہﻼ دی جائيں گی۔ تب لوگ اِبن آدم کو ﻋظيم قدرت اور
جﻼل کے ﺳاته بادلوں ميں آتا ديکهيں گے۔ جب يہ باتيں شﺮوع ہو جائيں تو ﺳيدهے کهڑے ہو کﺮ ﺳﺮ اُوپﺮ اُٹهانا
کيونکہ تﻤہاری مخلصی نزديک ہے‘‘ )لوقا25:21۔(28۔
’’اور تﻤہارے والدين ،بهائی ،رشتہ دار اور دوﺳت تم ﺳے بے وفائی کﺮيں گے اور تم ميں ﺳے بعض کو قتل بهی
کﺮوائيں گے‘‘ )لوقا(16:21۔
ہم کيسے ان حوالوں کو پڑه ﺳکتے ہيں اور يہ نہيں ديکه ﺳکتے کہ ہم بالکل اِﺳی وقت بائﺒل کی پيشن گوئی کے آخﺮی ايام ميں زندگی بسﺮ کﺮ رہے
ہيں؟
’’ليکن يہ تو کﺮﺳﻤس کا وقت ہے ‘‘،آپ کہتے ہيں!  1941کے دﺳﻤﺒﺮ ميں چﺮچل انگلستان ﺳے يہاں پﺮ آيا تها کيونکہ چاپانيوں نے پﺮل
ہاربﺮ پﺮ بﻤﺒاری کﺮ دی تهی اور هٹلﺮ لندن پﺮ بم بﺮﺳا رہا تها۔ چﺮچل صدر فﺮينکلن ڈی روزويلٹ کے ﺳاته وائٹ ہاؤس ميں تها۔ جب صدر نے
کﺮﺳﻤس کے ق ومی درخت کی بتياں جﻼئيں تو چﺮچل نے کہا’’ ،آؤ بچوں کو اپنے مزے اور کهيلوں کی رات گزارنے دو۔‘‘
ليکن آپ اور ميں اب مذيد اور ’’بچے‘‘ نہيں رہے ہيں! يہ وقت اِس بات کا اِحساس کﺮنے کا ہے کہ ہﻤاری واحد اُميد بيت اللحم ميں پيدا
ہوئے اُن بچے ميں پنہاں ہے – اور کہ ہﻤارے پاس کوئی حقيقی اُميد نہيں ہے ماﺳوائے بادشاہوں کے بادشاه اور خداوندوں کے خداوند کی حيثيت ﺳے
يسوع کی دوﺳﺮی آمد کے!
کافی ﻋﺮصہ پہلے 1950 ،کی دہائی ميں ،خداوند نے مجهے ايک آيت بخشی جو اِرتداد کے اِن دِنوں ميں ايک پاﺳٹﺮ کی حيثيت ﺳے ميﺮی
شديد مدد کﺮ چکی ہے۔
’’جو مجهے طاقت بخشتا ہے اُﺳی مسيح کی مدد ﺳے ميں ﺳب کچه کﺮ ﺳکتا ہوں‘‘ )فلپيوں(13:4۔
فﺮوری کی  2تاريخ کو ہم نے صﺒح اور شام کی ﻋﺒادتوں ميں نئے چينی ﺳال کو منايا تها۔
ہوپ ﺳٹﺮيٹ کی پﺮانی ﻋﻤارت ميں يکم مارچ ہﻤارا آخﺮی اِتوار تها۔ کيونکہ باقی کے ﺳال ) (2020ميں ہم دو گهﺮوں ميں کﺮونا وائﺮس کی
وجہ ﺳے مﻼقات کﺮتے رہے۔ ہﺮ ہفتے ميں ويڈيو پﺮ ايک ﺳﺒق کی ريکارڈنگ کﺮتا ،جس کو ]اُن[ دونوں گهﺮوں ميں چﻼيا جاتا۔ اُس تعليﻤی ويڈيو کے
بعد ہم رات کا کهانا کهاتے۔
اِيسٹﺮ کے اِتوار  12اپﺮيل کو ميﺮی  79ويں ﺳالگﺮه منائی گئی۔ ہم لوگوں نے  16اپﺮيل کو مسز ہائيﻤﺮز کی ﺳالگﺮه کو بهی منايا۔ ميں کہہ
ﺳکتا ہوں’’ ،کئی بيٹيوں نے بهلے کام کيے ،ليکن تجهے ﺳب پﺮ ﺳﺒقت حاصل ہے‘‘ )اِمثال(29:31۔
 27ﺳتﻤﺒﺮ کے دِن گﺮجا گهﺮ نے ہﻤاری  38ويں شادی کی ﺳالگﺮه کو منايا۔ پچهلے ﺳال ﺳے ميں بڑی آنتوں کی بيﻤاری ميں مﺒتﻼ تها جس
نے ميﺮے ليے کهڑے ہونا اور تﺒليغ کﺮنا نامﻤکن بنا ڈاﻻ تها۔ يہ کينسﺮ کی شديد تابکاری تهی جس نے ايک اﻋصاب کو تﺒاه کﺮ ديا تها جس کی وجہ
ﺳے يہ بيﻤاری ﻻحق ہوئی تهی جو کہ کﺮوهانز بيﻤاری Crohn’s Diseaseکی مانند ہے۔
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پهر بهی ،اُسی سال ميںُ ،خدا نے ہمارے کام کو برکت دی! ہم نے ہماری ويب سائٹ  www.sermonsfortheworld.comپر آيت بہ آيت
بائبل کے مطالعے اور واعظوں کا تين اور زبانوں ميں اضافہ کيا۔ ہم نے ہماری  43زبان کی حيثيت سے ماينمار )برما( کی ايک مقامی زبان
خونﮕﺴو ِﭼن  Khongso Chinکا اضافہ کيا۔ ہم نے ہماری  44زبان کی حيثيت سے انڈيا کے ايک اور زبان مﻼيالم  Malayalamکا بهی اضافہ کيا۔
اور پهر ہم نے ہماری  45ويں زبان کی حيثيت سے سری لنکا کی زبان سِنﺤاﻻ  Sinhalaکا اضافہ کيا۔
ہر ہفتےميں ساری دُنيا سے مبلغين کے شاندار ای ميل وصول کرتا ہوں جو ہميں بتاتے ہيں کہ کس قدر زياده وه اسباق اور واعظ اُن کی مدد
کر ﭼکے ہيں۔
جوﻻئی کی  7تاريخ کو ہوپ سٹريٹ پر واقع ہماری پرانی عمارت پر تﺤريری معاہدے پر عمل درآمد ہوا ،ہمارے بيٹے رابرٹ نے جو کام
کر ديا تها اُس کے ليے بہت بہت شکريہ۔
اکتوبر کی  13تاريخ کو سارے گرجا گهر نے ريور سائيڈ نيشنل سيميٹری ميں منعقد عبادت ميں يوجئين گريس Eugene Graceکی زندگی
کو منايا۔ ڈاکٹر کيﮕن نے مﺴٹر گريس کی  91برس کی عمر ميں مرنے سے ﭼند ايک گهنٹے قبل يﺴوع تک پہنچنے ميں رہنمائی کی تهی۔ مﺴٹر
گريس ٹام شيا  Tom Xiaکے سوتيلے باپ تهے جو کہ ہمارے گرجا گهر کے ايک نفيس نوجوان ُرکن ہيں۔ ﭼند ہفتے بعد ،ڈاکٹر کيﮕن نے مﺴٹر
گريس کے بيوی سوفی Sophieکو انجيل کی خوشخبری پيش کی اور وه اب دائمی زندگی پا ﭼکی ہيں۔ اُميد کی بهرپوری کے ساته وه پہلی ہﺴتی
ہوں گے جنہيں سان گيبرئيل ميں نئی جﮕہ پر بپتﺴمہ ديا جائے گا۔ مﺴز ہائيمرز گاڑی ﭼﻼ کر مجهے مﺴٹر گريس کے جنازے کی عبادت ميں حاضر
ہونے کے ليے ريورسائيڈ لے کر گئيں تهی۔ پهر وه مجهے گاڑی ميں اُوکﺴنارڈ  Oxnardلے کر گئيں ،جہاں پر ہم نے ساحل کے کنارے ﭼند ايک
دِن آرام کرنے ميں گزارے۔
نومبر کی  22تاريخ )اِتوار( کو الﺤيمبرا  Alhambraميں ڈاکٹر کيﮕن کے گهر پر شکرگزاری کی ضيافت منائی جائے گی۔
ميں اب بهی کام کر رہا ہوں ،واعظ اور اسباق لکه رہا ہوں اور ڈاکٹر کيﮕن کی مدد کر رہا ہوں۔ ﭼند ايک ہفتوں ميں ،ميں اپنی زندگی کے
 81برس ميں داخل ہو جاؤں گا۔ ميں کام کو جاری نہ رکه پاتا اگر ميری پياری بيوی عليانہ ميرا ساته نہ ديتی – اور يﺴوع جس سے کام کوجاری
رکهنے کے ليے مجهے قوت حاصل ہوتی ہے۔
’’جو مجهے طاقت بخشتا ہے اُسی مﺴيح کی مدد سے ميں سب کچه کر سکتا ہوں‘‘ )فلپيوں(13:4۔
يہ يﺴوع کا وعده ہے! ميں کرسٹوفر ايل کيﮕن جو کہ ميرے پارٹنر ہيں اُن کی گواہی کا حوالہ ديتے ہوئے اِس خط کا اِختتام کروں گا:
سالوں پہلے ميرے پاس سکون نہيں تها۔ ميں اپنے ہی ليے جی رہا تها۔ ميں نے ُخدا کے بارے ميں نہيں سوﭼا يا
ميرے ساته کيا ہوگا جب ميں مر جاؤ ں گا۔ ميں خود پر بهروسہ کر رہا تها۔ ميں خدا سے بهاگ اور ُﭼهپ رہا تها۔ ميں
نے کالج ميں اے گريڈز حاصل کيے تهے اور بہت پيﺴہ کمايا تها ،ليکن ميں تنہا اور اُداس تها۔
پهر ميری مﻼقات ﭼند مﺴيﺤيوں سے ہوئی جو ميرے ساته بہت اﭼهے تهے۔ ميں نے گرجا گهر جانا شروع کر
ديا ۔ ليکن ميں اب بهی اپنی طرح سے ہی زندگی بﺴر کرنا ﭼاہتا تها۔ ايک رات ميں سکول ميں ايک ميٹنگ ميں گيا۔
ايک نوجوان شخص نے مجهے ميری زندگی ميں کبهی سُنائی جانے والی سب سے بہترين خبر سُنائی – کہ ُخدا مجه
سے مﺤبت کرتا ہے اور مجهے دائمی زندگی بخشنا ﭼاہتا ہے۔ اُس نے مجهے بتايا اُس زندگی کو کيﺴے پانا ہے۔ اُس
رات ميں نے يﺴوع پر بهروسہ کيا۔ اُس ]يﺴوع[ نے ميرے گناه معاف کيے اور مجهے دائمی زندگی بخشی۔
اب ميں سکون ميں ہوں۔ اب ميرے پاس ابدی زندگی ہے۔ يﺴوع نے مجهے اندر سے شفا بخشی۔ اُس نے مجهے
اُميد اور خوشی بخشی۔ ميں مذيد اور تنہا نہيں ہوں۔ ميں جانتا ہوں کہ اگر ميں آج کی رات مر جاتا ہوں تو ميں آسمان
ميں خدا کے ساته ہونے کے ليے جاؤں گا کيونکہ يﺴوع مجهے دائمی زندگی بخش ﭼکا ہے!
مجهے يﺴوع کے ليے کام کرنے ميں بہت خوشی ہوتی ہے! ميں اُس کی قوت اور فضل کے بغير اور ڈاکٹر کيﮕن کے بغير وه نہيں کر پاتا۔
موسم بہار ميں کالج ميں فيليبوٹومی  phlebotomyاور اُس سے متعلق مضامين پڑه رہا ہوگا۔
عليانہ اور ہمارا بيٹا جان ويزلی ،جو کہ اگلے
ِ
يﺴوع آپ کو اور آپ کی اہ ِل خانہ کو سﻼمت رکهے! مہربانی سے کينٹ فيلپوٹ  Kent Philpottاور ميرے ليے دعا کريں جيﺴا کہ ہم يﺴوع
کے ذريعے نجات پر کينٹ کی کتاب کی تدوين کريں گے! مہربانی سے ہمارے ليے دعا کريں جب ہم سان گيبرئيل ميں نيا ﭼينی بپٹﺴٹ گرجا گهر
شروع کريں گے۔
مﺴيح کی ہميشہ کے ليے ستائش ہو!

مﺤترم آر۔ ايل۔ ہائيمرز ،جونيئر،
Litt.D. ،Th.D. ،D.Rel. ،D.Min.
فلپيوں13:4
’’جو شخص فہم کی راه سے بهٹک
جاتا ہے اُسے ُمردوں کی صﺤبت
نصيب ہوتی ہے‘‘ )امثال(16:21۔

ڈاکٹر ہائيمرز اپنی بيوی عليانہ ،اپنے بيٹے رابرٹ ،رابرٹ کی
بيوی ِجن اور رابرٹ کی دو بچياں حنّہ اور ساره۔ ميں دعا مانگ رہا
ہوں کہ اُن کے ہاں جلد ہی ايک اور بچہ ہو۔
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